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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dalam tugas proses tugas akhir ini penulis berupaya dalam membuat rancangan 

visual yang dapat mendukung upaya kampanye sosial lingkungan hidup yang 

dilakukan oleh Yayasan Budha Tzu Chi secara simple tetapi tepat sasaran. 

Dikhususkan untuk target audiens tingkat dewasa, dimana mereka mempunyai 

tanggung jawab sebagai pribadi yang menjaga kelestarian lingkungannya dan 

turut serta dalam pelestarian lingkungan bumi, mereka harus lebih peka terhadap 

lingkungan sekitarnya. 

Penulis mencoba membuat rancangan visual tersbut dari kendala hasil 

survei yang diperoleh pada bab 3 yakni ketidak tahuan mereka tentang cara dari 

daur ulang (80%), tidak tahu manfaatnya (90%), tidak tertarik karena medianya 

(95%). Dari hasil survei tersebutlah penulis dapat membuat suatu gambar visual 

yang mampu mengoptimalkan kegiatan kampanye daur ulang ini. Dengan judul 

kampanye sekaligus menjadi logo kampanye yakni Social Recycle, daur ulang 

yang memiliki manfaat sosial didalamnya, diharapkan kampanye ini dapat dikenal 

oleh masyarakat luas. 

Penulis juga berupaya membuat beberapa aplikasi media yang dapat 

dimanfaatkan untuk mendukung kampanye sosial pelestarian lingkungan yang 

dilakukkan oleh Yayasan Budha Tzu Chi. Sebelum membuat aplikasi tersebut 

penulis menelaah lebih lanjut apa yang diperlukkan oleh Yayasan Budha Tzu Chi 

ini. 

Perancangan Media Kampanye..., Yenny Dwijayanti, FSD UMN, 2013



108 
 

 

5.2 Saran 

Semoga dengan adanya kegiatan kampanye pelestarian lingkungan dibawah 

naungan Yayasan Budha Tzu Chi, semakin banyak masyarakat yang turut serta 

dan bergerak untuk mengikuti kegiatan ini. Penulis mengharapakan kesadaran dari 

diri masing- masing untuk  dapat turut serta berpartisipasi dan memulai memilah-

milah sampah dari lingkungan terkecil dari masayarakat, yakni lingkungan 

keluarga. Dari lingkungan terkecil kita bisa memulai semuanya dan mengubah 

sikap untuk perubahan yang lebih besar. Sayangilah bumi kita tercinta ini dengan 

memulai daur ulang barang bekas. 
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